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PRÓLOGO 

A Associação Educacional, Esportiva e Social do Brasil – AEESB é uma entidade desportiva sem fins lucrativos, que 

tem por finalidade, Incentivar, planejar, coordenar e realizar, por si ou por força de convênio, acordo ou contrato, atividades de 

qualquer natureza de caráter Educacional, Esportivo, Cultural, Ambiental, Saúde ou Social; Propiciar o treinamento aplicado para a 

prática de esporte amador em quaisquer modalidades esportivas; Promover, organizar, coordenar e gerenciar cursos, palestras, 

seminários, jornadas, congressos, debates e eventos, buscando formular e sistematizar propostas que atendam às necessidades 

da população em geral; Promover atividades sociais, culturais, educacionais e desportivas que contribuam para a difusão, 

desenvolvimento da educação e do esporte em geral, organizar e/ou manter equipes nas várias modalidades esportivas, apoiar o 

desporto e manter o amplo intercâmbio e congraçamento através da prática de atividades desportivas, culturais e sociais, inclusive 

cedendo e/ou buscando parcerias para uso de instalações, equipamentos e materiais;  organizar, gerenciar e executar 

competições esportivas nas mais variadas modalidades em território nacional e internacional; estudar, pesquisar e divulgar as 

manifestações culturais do país e do exterior; incentivar, planejar e realizar, por si ou por força ;de convênio, acordo ou contrato, 

atividades qualquer natureza de caráter cultural e/ou com ênfase nas manifestações folclóricas locais, regionais, nacionais e 

internacionais; cooperar com órgão ou entidade municipal, estadual, nacional ou internacional na execução de programações ou 

atividades que busquem o desenvolvimento educacional, esportivo, cultural, social ou do meio ambiente daquelas esferas; 

constituir-se eficaz instrumento posto a serviço da transformação e do integral e racional desenvolvimento das realidades 
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regionais, detectando seus problemas e potencialidades, bem como preparando recursos humanos demandados; favorecer a 

integração institucional em nível do contexto socioeconômico a que pertence, a efetiva interação escola-comunidade, e a 

vinculação dos processos de educação formal e não formal;  estabelecer, promover, coordenar ou executar por si ou por meio de 

intercâmbio, contrato, parceria ou convênio atividades de capacitação profissional, cursos de aperfeiçoamento, cursos técnicos e 

pós-graduação ou outros, nas esferas nacional e internacional; educar, gerenciar, supervisionar, organizar e promover ações para 

promoção da qualificação profissional de jovens e adultos, voltadas ao trabalho; dar assistência sócio educacional a crianças, 

adolescentes e adultos, em regime aberto, em complementação ao período escolar e outras atividades; estudar, promover e 

incentivar à pesquisa científica, tecnológica e cultural nas mais diversas áreas do conhecimento; acompanhar, representar e 

realizar consultoria na realização e produção de projetos nas áreas de educação, esporte, cultura, saúde infraestrutura, trabalho, 

social e meio ambiente, apoiando na elaboração e formalização de convênios e contratos de instituições públicas nas esferas 

municipal, estadual e federal e instituições privadas;  interagir e relacionar-se com outras entidades congêneres;  promoção de 

atividades e finalidades de relevância pública e social. 

Para fomentar essa atividade, desenvolve projetos esportivos por intermédio da Lei de Incentivo ao Esporte, do 

Ministério da Cidadania, Secretaria Nacional do Esporte, denominados, “Montes Claros Vôlei”, que está em sua 2ª edição e 

beneficiando 16 atletas de forma direta e dezenas de pessoas de forma indireta. 

Com 05 anos de existência e contribuição para a inclusão social dos atletas através do esporte. Apesar de algumas 

dificuldades encontradas durante esses anos, contamos com a colaboração dos funcionários para continuidade dos trabalhos 

desenvolvidos por esses longos anos de atividades. A cada ano, repleto de conquistas e glórias, que se construiu a marca e a 
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história da Associação Educacional, Esportiva e Social do Brasil. O presente Relatório tem como objetivo apresentar a prestação 

de contas de forma clara. Receitas e Despesas. Nele também constam considerações finais da AEESB. 

 

Receitas 

A receita principal da Associação Educacional, Esportiva e Social do Brasil- AEESB é oriunda de projetos incentivados 

via Lei de Incentivo ao Esporte, do Ministério da Cidadania, da Secretaria Nacional do Esporte. No Ano de 2018 a AEESB teve um 

aporte de R$ 1.021.072,61 (um milhão, e vinte um mil e setenta e dois reais e sessenta e um centavos) do projeto “Montes Claros 

Vôlei”, recursos esses que foram utilizados para pagamento de recursos humanos, encargos trabalhistas, aquisição de materiais 

esportivos, despesas com alimentação.  

 

Despesas 

A AEESB teve suas principais despesas no ano de 2018 pagas com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte. Os 

pagamentos foram realizados através dos projetos “MONTES CLAROS VÔLEI”, com as seguintes despesas:  

• Recursos Humanos - R$ 165.000,00 

• Bolsa Auxílio Moradia - R$ 130.000,00 
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• Bolsa de Incentivo - R$ 400.000,00 

• Serviços Operacionais - R$ 97.852,64 

• Material de Consumo Esportivo - R$ 11.081,07 

• Alimentação - R$ 36.000,00 

• Uniformes - R$ 14.427,82 

• Taxas Inscrições - R$ 20.550,00 

• Taxa de Arbitragem - R$ 8.220,00 

• Taxa de mensalidade - R$ 18.740,00 

• Encargos Trabalhistas - R$ 106.100,74 

TOTAL GERAL R$ 1.007.972,27 

Além dessas despesas relativas ao projeto incentivado, a AEESB tem suas despesas fixas, oriundas de locação de 

ponto escritório, serviço de cartórios, contas mensais de luz, telefone, água e internet, os quais são efetivados mediante 

contribuição e doação de seus associados. 
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Considerações Finais  

A AEESB, como a maioria dos clubes sociais, possui suas limitações financeiras, sendo essa a maior dificuldade 

existente. Para que possamos dar aos atletas e funcionários uma estrutura com qualidade técnica e administrativa, desenvolvemos 

os projetos incentivados do Governo Federal, que tornou-se a nossa principal fonte de recursos. A prestação de contas dos 

recursos utilizados pela AEESB é apreciada e aprovada pela Assembleia Geral de sócios e, fiscalizada pelo Ministério da 

Cidadania – Secretaria Nacional de Esportes e pelo Tribunal de Contas da União, tendo todas as prestações de contas até o 

presente momento aprovadas sem ressalvas. 
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